ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ЗАСЕДАНИЕ
НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ФОРУМ
Уважаеми дами и господа,
Преди две години, на 30.05.2012 г. Министерският съвет е приел
„Стратегия за развитието на Българската отбранителна технологичноиндустриална база”. Това е една от 128-те стратегии, приети и
„отлежаващи” в различни ведомства, без съществен принос в областта,
която отразяват. Съгласно приетата у нас методика, за да заработи една
стратегия, трябва идеите и да залегнат в една национална програма с
определен срок на действие и разработване на годишни планове с дейности
на базата на годишните програмни бюджети на ведомствата в чиято сфера
е стратегията. В стратегията е определена ролята на МВСОИСД за
постигане на набелязаните цели.
Със създаването на новия състав на съвета на 15.07.2013 г.
започнахме осъществяване на тази дейност. След консултации с водещите
ведомства създадохме постоянно действаща контактна експертна група
(КЕГ) състояща се от 24 експерти, които се разпределиха по следния
начин:
- представители на бизнеса (СБОИ) – 2;
- представители на държавните органи – 12 (МС-3; МИЕ-2; МО- 3;
МФ- 2; МОН -1; МВнР – 1);
- представители на научни институти – 10.
КЕГ работеше основно, чрез интернет и след няколко съгласувания
изготвихме проект на Национална програма. Предлагаме я на вашето
внимание. Проектът беше изпратен на СБОИ и техните забележки са
отчетени. Тук не е предвидено да я обсъждаме, но ще сме благодарни ако
получим още предложения на посочения електронен адрес до средата на
м. юни, след което програмата ще се внесе за обсъждане и приемане в
МВСОИСД и след това в МС.
Приемането на програмата от МС ще даде възможност да изготвим
бюджетно осигурен план за 2015г.
Искам да благодаря за активното участие в изготвяне на проекта на
представителите на СБОИ, на г-жа Раймонда Янева и г-н Димчо Андреев
от МИЕ, на полк. Николай Величков, Кирил Ангелов, Росен Иванов от
МО, на Пламен Георгиев от МВнР, на г-н Пламен Русев от МФ и на
института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“.
Надявам се и ръководителите на посочените ведомства да се отнесат
със същата сериозност към задачите залегнали в програмата.
Благодаря за вниманието!

